
HAR BT 

Jimler aynı dinden oldukları takdirde bir
birlerine mirasçı olacakları konusunda ih
tilfıfyoktur. Ayrı dinlerden olan gayri müs
limler Hanefi ve Şafiller'e göre birbirleri
ne mirasçı olabilirken Hanbeli ve Malikl
ler gayri müslimler arasında da din ayrı
lığının mirasçılığa engel olduğunu kabul 
etmişlerdir. Hanefiler'e göre ülke ayrıliğı 
gayri müslimler arasında mirasçılığa ma
ni olduğu için harbl ile zimml veya müs
te'men ile zimml arasında mirasçılık ce
reyan etmez. Bunun gibi iki ayrı devletin 
tebaası olan iki müste'men de birbirleri
ne mirasçı olamazlar. Buna karşılık aynı 
ülkeden olan iki müste'men arasında ve
ya bir müste'men ile darOiharpteki akra
bası (harbl) arasında mirasçılık geçerlidir. 
Şafiller'e göre bunlar birbirlerine mirasçı 
olabilecekleri gibi, müste'men ile zimml 
arasında da mirasçılık cereyan eder. Fa
kat müste'men ile kendi ülkesindeki har
bl akrabası veya zimml ile harbl birbirine 
mirasçı olamaz. Buna göre Hanefiler ta
biiyete dayanan hükml ayrılığı. Şafiiler 
ise ikametgaha dayanan fiili ayrıliğı mi
rasçılığa engel kabul etmişlerdir. Han
beiTier ve Malikller'e göre ise ülke ayrılı
ğı hiçbir şekilde mirasçılığa mani değil
dir. 

Malikller ve Hanefiler. müste'men gay
ri müslime vasiyetin caiz. harbiye ise caiz 
olmadığı görüşündedir. Şafiiler ile Hanbe-
11ler ise harbiye de vasiyeti caiz görmüş
lerdir. Harbilere hibe ve sadaka vermenin 
meşrOiuğu konusunda görüş birliğine va
ran dört mezhep imaını onlara vakıfta 
bulunmaya cevaz vermemişlerdir. Hane
filer'e göre müste'men de bu konuda 
harbl gibidir. 

Fakihler, harbl eşe nafaka vermenin 
vacip olduğu konusunda görüş birliğine 
vanrken diğer akrabalar hususunda ihti
laf etmişlerdir. Malikller. Hanefiler ve Şii
filler, akrabalara nafaka verme konusun
da din ayrılığının tesirinin bulunmadığını 
belirtirler. Ancak Malikıler'e göre nafaka 
mükellefiyeti yalnız ebeveyn ile çocuk ara
sında söz konusudur. Hanbel11er'e göre 
ise din ayrıliğı nafaka sorumluluğuna en
geldir. Sonuç olarak cumhura göre müs
lüman ile zimml arasında nafaka mükel
lefiyeti mevcuttur. Harbl ve müste'men
lere gelince, Hanefiler'e göre bunlarla 
müslümanlar arasında nafaka sorumlu
luğu yoktur. Ancak Şafiiler ve Hanefiler'
den Kasanl, bu durumda da usul ve fürlı 
arasında nafaka gerektiğini kabul eder
ler. 
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li] . AHMET ÖZEL 

HARBi 
(ldrJf) 

Ebu İshak İbrahim b. İshak 
b. İbrahim ei-Harbi 

(ö. 285/899) 

Ganoü1-l;ıadiş 
adlı eseriyle tanınan 

lugatçı, hadis hafızı, fakih 
ve zahid. 

_j 

Aslen Mervli olup 198 (813-14) yılında 
muhtemelen Bağdat'ta doğdu . Annesi
nin Beni Tağlib'den olduğunu, anne tara
fından akrabalarının çoğunun Hıristiyan

lığa mensup bulunduğunu söyler: Bağ
dat'ın batı yakasındaki Harbiye mahalle
sinde oturan birlikte hadis okudukları ar
kadaşları, onu kendilerinden sayarak Har
bl nisbesiyle andıkiarı için bu nisbe ile ta
nındığını belirtir. Bağdatil muhaddis Hev
ze b. Halife'den başka Affan b. Müslim. 
Amr b. Merzuk, Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam, Ebü'I-Vefid et-Tayalisl. Müsedded b. 
Müserhed, Ebu Bekir b. Ebu Şeybe ve 
Ahmed b. Hanbel gibi tanınmış muhad
dislerden hadis öğrendi. Tabiln nesiinin 
en hayırlısı diye andığı (ibn EbG Ya'la. ı. 

92) Ahmed b. Hanbel'in ileri gelen talebe
lerinden biri oldu ve onun bazı fetvalarını 
rivayet etti. Ahmed b. Hanbel'den fay
dalanmak üzere Bağdat'a gelen çeşitli 

alimlerle tanışması onun birçok muhad
disten faydalanmasına imkan sağladı. 

Harbl, edebiyat ve özellikle lugat saha
sında da devrinin önde gelen alimlerin
den biri oldu. Tanınmış dil alimi Sa'leb, 
onun elli yıl boyunca kendi derslerine de
vam ettiğini söyler. İbn Hanbel'in, oğlu 
Abdullah'ı Harbl'den feraiz öğrenmeye 
teşvik etmesi aynı zamanda fıkıh ilmin
deki seviyesini göstermektedir. Harbl, 
Bağdat'ın batı yakasındaki bir camide cu
ma günleri halkın sorularını cevaplandı- . 
rırdı. Hocalarının vefatından sonra uzun 
süre yaşayan Harbl, arı isnadlı rivayetle
rini kendisinden duymak için uzak bel
delerden gelen pek çok talebeye hadis 
okuttu. Ebu Bekir ei-Hallal. İbn Said ei
Haşiml, Ebu Amr İbnü's-Semmak, Ebu 
Bekir en-Neccad. Ebu Bekir eş-Şafii, Ebu 
Bekir ei-KatiT gibi muhaddisler, ayrıca 
Ebu Bekir el-En bari ve Gulamu Sa'leb di
ye tanınan Ebu ömer ez-Zahid gibi dil 
alimleri onun en tanınmış talebeleridir. 

20 Zilhicce ZBS (7 Ocak 899) tarihinde 
Bağdat'ta vefat eden Harbl'nin cenaze 
namazını Kadi Yusuf b. Ya'küb kıldırdı 
ve Babülenbar caddesindeki evine def
nedildi. Zehebl kabrinin ziyaretgah oldu
ğunu söyler. 

Darekutnl, Harbl'nin güvenilir bir mu
haddis ve hadis ilimlerinde otorite oldu
ğunu belirtmiş, zühd, ilim ve vera' itiba
riyle Ahmed b. Hanbel ile mukayese edi
lebilecek seviyede bulunduğunu söyle
miştir. Başta Hatlb ei-Bağdadl olmak 
üzere birçok alim, daha önce Bağdat'ta 
edebiyat. fıkıh ve hadis ilimlerinin her 
üçünde otorite, ayrıca zühd sahasında 
önder olan Harbl gibi bir şahsiyetin ye
tişmediğini belirtmiştir. Şafii tabakat ki
taplarında onun hayatına yer verilmekle 
beraber Ahmed b. Hanbel' e olan yakınlı
ğı sebebiyle Hanbeli olduğu veya birçok 
muhaddis gibi herhangi bir mezhebe 
bağlı kalmadığı söylenebilir. 

Zengin bir aileden gelen Harbl, kendi
sine miras kalan emiakin tamamını satıp 
hadis tahsili için harcamıştır. Dünya ma
lına değer vermediği için son derece sa
de yaşardı. Halife Mu'tazıd-Billah bir de
fasında ona 1 0.000 dirhem göndermiş, 
fakat hocası Ahmed b. Hanbel gibi dev
let adamlarının parasını temiz bulmadığı 
için kabul etmemiş, hastalandığı günler
de halifenin gönderdiği 100.000 dirhem
lik (bazı kaynaklara göre 100.000 dinar) 
hediyeyi de geri çevirmiştir. Bedeni ra
hatsızlıklarından şikayet etmediği. kırk 
beş yıl devam eden baş ağrısını kimseye 



söylemediği, yirmi yıl boyunca gözünün 
biri görmediği halde bunu da kimseye 
açmadığı rivayet edilir. Son derece mü
tevazi olan Harbi, derslerine katılan bazı 
kimselerin kendisini Ahmed b. Hanbel'e 
tercih ettiklerini duyunca çok üzülmüş 
ve bu kişileri dersine kabul etmeyeceğini 
belirtmiştir. 

Harbl, hadis rivayetini kendilerine mes
lek edinen kimseleri takdir eder. onların. 
ResQlullah'ın yapıp ettiklerini tesbite ça
lışan en hayırlı kimseler olduklarını söyler
di. Bid'atçılık yapanların iflah olmayaca
ğını belirtir ve bid'atçılardan uzak dur
mayı tavsiye ederdi. Onun meşhur sözle
rinden biri şudur: "Her ümmetin akıllıları 
şu hususta ittifak etmiştir: Kadere tes
lim olmayan kişi hayatta mutlu olamaz". 

Eserleri. 1. Garibü '1-f:ıadiş. ibnü'l-Kıf
tl'nin, garibü'l-hadis türü kitapların en 
değerlilerinden biri olarak kabul ettiği 
eser. Hulefa-yi Raşidin başta olmak üze
re yirmi bir sahabinin rivayetlerinde (müs
nedlerinde) geçen garib ve nadir kelime
lerin o hadisleri rivayet eden sahabilerin 
adına göre sıralanmasıyla meydana gel
miştir. içinde garib lugatların bulunduğu 
rivayetlerle onların şahidieri senedieriyle 
birlikte zikredildiğinden eserin hacmi bü
yümüş, bu yüzden aranan kelimenin bu
lunması güçleşmiştir. Eserin sadece, son 
cildi olduğu anlaşılan V. cildi günümüze 
ulaşmıştır. Süleyman b. ibrahim b. Mu
hammed et-Ayid bu cildi tahkik ederek 
üç cilthalinde yayımlamış (Cidde 1405/ 
1985). Nebii b. MansOr ei-Besare de eser
de geçen hadislerin alfabetik fihristini 
yapmıştır ( Feharisü kütübi Garibi'l-f:ıadiş, 
Beyrut 1408/1987, s. 21-42) Z. İkrfımü_'çl
çlayi. Misafire ikramda bulunmaya dair 
çoğu merfG 132 rivayetin ravi sahabile
rin adiarına göre sıralandığı küçük hacim
li bir eserdir (Kah i re 1349). Risale Abdül
gaffar Süleyman ei-Bündari (Kah i re ı 406/ 
I 986; Beyrut 1406/1986) ve Abdullah Aiz 
ei-Garrazi (Tanta 1407/1987) tarafından 
neşredilmiştir. 3. el-Menfısik ve emfı
kinü turu]fi'l-f:ıac ve me<alimü'l-Cezire. 
Menfısikü '1-f:ıac olarak da anılan eserde 
Arap yarımadasının tarihi ve coğrafi du
rumu ele alınmakta. Mekke ve Medine'
deki önemli mekanlar tanıtılmakta, çe
şitli yerleşim bölgelerinden Mekke ve Me
dine'ye giden yollar ve bu yollar üzerinde 
bulunan yerler ve sular hakkında bilgi ve
rilmektedir. Kitap Hamed ei-Casir tara
fından yayımlanmıştır (Riyad 1389/1969, 
1401 / 1981 ). 4. Risfıle ii e nne '1-I).ur 'an 
gayru mal)li'ı]f. Eserin bir nüshası Hay
ctarabad Mektebetü't-camiati'I-Osmaniy-

ye'de bulunmaktadır (nr. A 499). s. Me
sfı'ilü'l-İmôm Af:ımed. Günümüze ka
dar gelmeyen eser hakkında ibn EbQ 
Ya'la'nın ondan yaptığı bazı iktibaslar sa
yesinde fikir edinmek mümkün olmak
tadır (Taba~atü'l-fjanabile, ı. 91-92) 

Harbl'nin bunlardan başka Delfı'ilü'n
nübüvve, el-Hedfıyfı (e l-Hidaye) ve's
sünnetü tihfı, İttibfı<u '1-emvfıt, Kitfı
bü'l-Edeb, Kitfıbü'l-ljamfım ve ôdfı
büh, Kitôbü'l-<ile!, Kitfıbü'l-I).uçlfıt ve'ş
şühi'ıd, Kitfıbü'l-Megazi, Kitôbü Süci'ı
di'l-I).ur'ôn, Kitfıbü't-Teyemmüm, Nô
sil;].u'l-I).ur'ôn ve mensi'ıl;].uh, en-Nehy 
uni'I-kizb, en-Nehy uni'l-gıybe (lem
mü'l-gıybe) adlı eserleriyle bir Kur'an 
tefsirinin bulunduğu kaydedilmektedir. 
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HARBİYE 
(~.r-) 

II. Mahmud zamanında 1835'te 
subay yetiştirmek üzere açılan 

askeri mektep. 
_j 

Harbiye'nin bir müessese olarak kelime 
anlamıyla birlikte ortaya çıkışı. Yeniçeri 
Ocağı'nın kaldırılmasından (ı 826) sonra 
askeri sahadaki yeni teşkilatlanmayla il-

HARBiYE 

gilidir. Asakir-i Mansüre-i Muhammediy
ye'nin kurulması ve bu ordunun subay 
ihtiyacını karşılamak üzere Şehzadeba
şı'ndaki Acemi Ocağı Kıştası 'nda yaşları 

on beşin altındaki gençler için bir talim
g ah açılması (BA , HH, nr. 17435) Harbi
ye'nin başlangıcı sayılabilir. Ancak Osman
lı- Rus savaşı yüzünden bu ilk teşebbüs 
sonuçsuz kalmıştır. Bazı müellifler, bu 
mektebin kuruluşunu 179S'te Mühendis
hane'de yapılan ıslahata kadar götürmek
tedir (Berkes, s. 93). Harbiye'nin kurulu
şu konusunda en önemli teşebbüs 1831'
de gerçekleşmiştir. Hassa Ordusu Müşiri 
Ahmed Fevzi Paşa. Selimiye'deki MansO
re askerleri arasından birkaç yüz kişiyi se
çerek bunları bölükler halinde teşkilatlan
dırdı. Yaşları on dokuz-yirmi bir arasın
da değişen bu ertere "sıbyan bölükleri" 
adı verildi. Bunlara diğer erlerden farklı 
olarak okuma yazma da öğretiliyordu. Ba
şarılı olanlar onbaşı . çavuş ve mülazım 
rütbelerini alarak kıtalara katılıyordu. Sı b
yan bölükleri Harbiye'nin temelini oluş
turduğu gibi bölük erteri de ilk Harbiye
liler sayıldı. 

Sıbyan bölükleri kurulurken Avrupa'da
ki gibi askeri okulların açılması da düşü
nüldü. Hüsrev Paşa . ll. Mahmud'a yazdı
ğı bir tezkirede Fransa'daki Ecole Milita
ire tarzında bir askeri mektebin açılma
sının ve Avrupa'dan askeri öğretmen ge
tirtilmesinin lüzumunu dile getiriyordu 
(BA. HH, nr. ı 7700-A) Teklifi olumlu bu
lan padişah. uzun yı llar Avrupa'da kalmış 
olan Mehmed Namık Paşa'yı Harbiye 
Mektebi'ni kurmakla görevlendirdi; Ah
med Fevzi Paşa'yı da yanına yardımcı ola
rak verdi. Sıbyan bölüklerinde ders ver
dirrnek üzere Mısır Valisi Mehmed Ali Pa
şa'dan subay istedi. Fakat Mehmed Ali Pa
şa. Mısır 'da 1816'da kurduğu Harp Oku
lu'nda yetişen subayların yeterli bilgiye 
sahip olmadığını ileri sürerek padişahın 
isteğini geri çevirdi (BA. HH, nr. 23997) . 
Çok geçmeden Mehmed Ali Paşa'nın is
yan etmesi Harbiye'nin açılmasını gecik
tirdi. isyandan sonra Maçka Kıştası okul 
haline getirilerek ( BA. Cevdet-Asker!, nr. 
54466) Selimiye Kıştası ' ndaki sıbyan bö
lükleri buraya nakledildi (1834). 400 kişi
lik sınıflar, kütüphane, cami, hamam, 
hastahane, eczahane, matbaa ve mut
fakla donatılan mektebin laboratuvarları 
için gerekli malzemeler Avrupa'ya sipa
riş edildi. Mektep başlangıçta Ekol Mili
ter (BA, Cevdet-Asker!. nr. 11039, 52259). 
Mekteb-i Ulum-i Harbiyye. Mekteb-i Fü
nGn-ı Harbiyye, Asakir-i Hassa-i Şahane. 
Mekteb-i Harbiyye-i Mansüre (BA, Ali 
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